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PREÀMBUL
El Pla d’Acció Tutorial té com objectiu contribuir a la formació i desenvolupament
integral del futur alumnat, de l’alumnat i de l’alumnat graduat.
La Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa
amb què els futurs alumnes i les seves famílies rebin la millor orientació possible
per elegir aquells estudis que millor s’adaptin als interessos de cada persona; a
què l’alumnat que cursa els estudis a la nostra Facultat s’integri adequadament
a la dinàmica del centre, sigui orientat en totes les qüestions acadèmiques, rebi
l’atenció personal necessària, i sigui orientat en la continuació dels estudis de
grau superior i en la seva inserció en el món laboral. Finalment, l’alumnat graduat
trobarà el recolzament necessari per continuar el seus estudis o per accedir al
mercat laboral.

FUTURS ALUMNES
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la seva Facultat de Dret
organitzen diverses activitats adreçades a alumnat d’educació secundària (ESO,
batxillerat i cicles formatius) i a les seves famílies. L’objectiu de totes elles és
ajudar-lo a decidir i a portar a terme els estudis superiors. L’equip directiu i el
professorat de la Facultat de Dret ofereixen tot l’assessorament necessari per a
que l’elecció d’estudis sigui la que respongui millor a la seva formació i
interessos. Les accions que es duen a terme són:
Campus Ítaca (enllaç)
El programa Campus Ítaca té per objectiu estimular a continuar els estudis més
enllà de l’etapa obligatòria, fent especial èmfasi en aquells joves que tenen bones
capacitats per als estudis i que, per diversos motius socioeconòmics o
relacionals, no se senten atrets per l’opció de seguir estudiant i necessiten un
estímul extra per a poder-ho fer.
La UAB, conjuntament amb el Banco Santander, convoquen 13 beques-salari
per donar sortida a les expectatives de futur de joves talents que, altrament, foren
inviables.
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Programa Argó (enllaç)
El Programa Argó ofereix estades a la UAB per alumnat de batxillerat. Aquestes
estades permeten als estudiants apropar-se a la universitat i al camp
d’investigació que desitgin conèixer i introduir-se en la recerca en un lloc del
campus on faran pràctiques, treballs i comptaran amb l’assessorament del
professorat que els acull.
El programa inclou assessorament a estudiants de batxillerat en el seu treball de
recerca i estades a la Universitat per apropar-se al món científic i universitari.
Visita la Facultat de Dret (enllaç)
La Facultat de Dret organitza sessions de debat i discussió de temes de Dret,
Relacions Laborals i Criminologia pels estudiants de batxillerat que volen viure
una experiència universitària durant un dia. Podran conèixer de primera mà què
s’aprèn en aquests estudis i orientar el seu futur universitari. Un exemple és
l’activitat dels “Divendres del Dret”.
Jornada de Portes Obertes (enllaç)
L’alumnat de primer i de segon de batxillerat i els de cicles formatius de grau
superior estan convidats a visitar la UAB, conèixer les instal·lacions i atendre les
conferències sobre el contingut dels diferents graus que s’imparteixen a la nostra
Universitat. A la Facultat de Dret es podrà assistir a conferències sobre el Grau
de Dret, el Grau de Relacions Laborals, el Grau de Criminologia i els dobles
graus en ADE+Dret, Criminologia+Dret, Dret+Relacions Laborals i Dret+Ciències
Polítiques.
Saló de l’Ensenyament (enllaç)
L’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior troben en aquest
espai una exposició dels estudis de grau superior que poden realitzar-se arreu
de Catalunya. Dins l’espai de la Universitat Autònoma de Barcelona, professorat
de la Facultat de Dret respondran a tots els dubtes sobre els programes dels
diferents graus i dobles graus i ajudaran a prendre decisions sobre els graus a
estudiar.
Visites a Centres de Secundària i Ajuntaments (enllaç)
Si un centre d’Ensenyament no participa en la Jornada de Portes Obertes de la
UAB, pot sol·licitar la visita d’un membre del professorat de la Facultat de Dret
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en què s’explicaran els graus que s’imparteixen a la Universitat Autònoma de
Barcelona i, concretament, els que es desenvolupen a la Facultat de Dret.
Aquestes visites estan coordinades per l’Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB.
Dia de les Famílies (enllaç)
Es tracta d’un dia en què la Universitat s’obre als futurs estudiants i les seves
famílies per tal de donar-los a conèixer el campus, els estudis i els serveis de la
Universitat. A la Facultat de Dret de la UAB, les famílies seran ateses per l’equip
directiu de la Facultat, professorat del grau i estudiants dels darrers cursos. Es
tracta d’una oportunitat per formular els dubtes o les preguntes que vulguin fer
els familiars.
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ALUMNAT
L’alumnat de la Facultat té dret a l’orientació acadèmica per desenvolupar amb
normalitat els seus estudis, a rebre atenció personal per ajudar a resoldre
problemes que afectin a la vida acadèmica, a gaudir de tutories docents del seu
professorat, a disposar d’atenció especialitzada d’acord a les seves necessitats
específiques, i a ser aconsellat per encarrilar el seu futur professional. Igualment,
l’alumnat té dret a rebre atenció tutorial a partir dels seus representants en les
comissions mixtes dels graus.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Durant el desenvolupament dels seus estudis a la Facultat de Dret de la UAB,
l’alumnat rebrà orientació col·lectiva i individual per tal de poder desenvolupar de
manera exitosa els seus estudis.
Sessió de benvinguda (enllaç)
Una vegada l’alumnat hagi estat acceptat a algun dels graus de la Facultat de
Dret, hi haurà una sessió de rebuda per part dels equips directius del Centre i
membres de l’equip de gestió acadèmica. Es comunica mitjançant la pàgina web
i també de manera personalitzada. Entres d’altres, en aquesta sessió es tracta
sobre el procés de matricula i les primeres indicacions de les titulacions; la
possibilitat de temporalitzar els estudis; les principals normatives de la
Universitat, i les accions propedèutiques que s’ofereixen.
Sessió d’acollida (enllaç)
El primer dia de curs, la Facultat de Dret organitza una sessió d’acollida pels
estudiants de primer curs. En aquesta sessió hi participa l’equip deganal, personal
de la Gestió Acadèmica de la Facultat i de la biblioteca de Ciències Socials.
L’objectiu d’aquesta sessió és explicar el funcionament de les titulacions, el de la
Facultat en general, així com els serveis i instal·lacions més importants del
campus.
Acolliment d’estudiants internacionals (enllaç)
El vicedegà d’estudiants de la Facultat de Dret realitza, al començament de cada
semestre, una tutoria col·lectiva i tutories individuals per explicar als estudiants
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internacionals i de la resta d’Espanya el funcionament de la Facultat i per
orientar-los en la seva elecció d’assignatures i grups.
Atenció individual a estudiants internacionals
PROFESSOR

CÀRREC

CORREU

TELEFON

Prof. Carles Górriz

Vice-degà
d’Estudiants

Carles.Gorriz@uab.cat

93.581.4319

Sessions informatives sobre mobilitat, pràctiques, mencions i Treball de Fi
de Grau
Durant el primer semestre, l’alumnat de segon i tercer dels graus són convidats
a assistir a una reunió informativa sobre programes de mobilitat (Programa
SIQUE, Erasmus, Programa Propi), sobre les opcions de pràctiques, les
mencions dels graus i el Treball de Fi de Grau (TFG). Aquestes sessions són
dutes a terme per membres dels equips directius de la Facultat i en elles
l’alumnat pot resoldre els seus dubtes sobre tots aquests programes.

ORIENTACIÓ PERSONAL
Atenció personal del professorat coordinador de Grau
Els coordinadors del Grau de Dret, Grau de Relacions Laborals, Grau de
Criminologia i Dobles Graus (ADE+Dret, Criminologia+Dret, Dret+Relacions
Laborals i Dret+Ciències Polítiques) atenen individualment l’alumnat per resoldre
qualsevol problema acadèmic i/o personal. L’alumne haurà d’escriure al
professorat coordinador per demanar una tutoria individual i exposar el seu
problema per tal de poder-lo resoldre.

Professorat coordinador dels graus
GRAUS

COORDINADOR/A

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

DRET

Prof. Albert Pastor

Albert.Pastor@uab.cat

93.581.1954

RELACIONS
LABORALS

Prof. Olga Paz

Olga.Paz@uab.cat

93.581.1168

CRIMINOLOGIA

Prof. Josep Cid

Josep.Cid@uab.cat

93.581.2247
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Mariajose.Rodríguez.Puerta@uab.cat

93.581.3370

Tenint en compte el major nombre d’alumnes del Grau de Dret, les tasques
d’atenció personal seran realitzades per les persones que apareixen en el
següent llistat. En tot cas, l’alumne s’ha d’adreçar al coordinador del grau, qui el
derivarà a la persona que millor pugui atendre la seva demanda.
Atenció personal a l’alumnat del grau de dret
PROFESORAT

CÁRREC

CORREU

TELF

Prof. Albert Pastor

Coordinador
Grau Dret

Albert.Pastor@uab.cat

93.581.1954

Prof. Carles Górriz

Vice-degà
d’Estudiants

Carles.Gorriz@uab.cat

93.581.4319

Prof. Judith Gifreu

Coordinadora
de Pràctiques
Externes Grau
de Dret

Judit.Gifreu@uab.cat

93.5811533

TUTORIES DOCENTS
La formació de l’alumnat es basa tant en les activitats realitzades a classes i
seminaris com en la seva activitat fora de l’aula, així com en l’atenció tutorial que
rep per part del seu professorat.
Assignatures ordinàries del grau
El professorat de la Facultat de Dret està a la disposició de l’alumnat per tal de
resoldre les dificultats que pugui tenir, ja sigui a través del Campus Virtual, el
correu electrònic o amb trobades presencials, de caràcter individual o grupal.
L’alumne té dret a rebre l’atenció individual del professorat per ajudar-lo a millorar
en la realització de les tasques docents de les assignatures. El professorat està
obligat a dedicar un mínim de dues hores setmanals (sis durant els mesos de
gener i maig) a l’atenció docent a l’estudiant. L’alumnat haurà de demanar les
tutories amb l’anticipació suficient.
Treball de Fi de Grau
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El Treball de Fi de Grau és una recerca que l’alumnat duu a terme sota la
supervisió d’un professor del grau. El professorat ajuda en l’elecció del tema del
treball, orienta en la seva metodologia, supervisa els resultats, i corregeix el text
abans de la presentació final. El professorat té assignades 12 hores per cada
alumne a qui dirigeix el seu Treball de Fi de Grau.
ATENCIÓ A ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIFIQUES
La Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat de Dret estan compromeses
amb l’atenció a persones que, per diverses raons, cursen els estudis en
situacions personals que requereixen una atenció tutorial específica.
Programa per l’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional (PIUNE) (enllaç)
Aquest programa gestiona les adaptacions necessàries per garantir la igualtat
d'oportunitats davant l'estudi i ofereix serveis com l’acompanyament en vehicle
adaptat i adaptacions pedagògiques, curriculars, tècniques, materials,
urbanístiques, arquitectòniques i de l'entorn social.
L’alumnat que està atès pel PIUNE compta a la Facultat de Dret amb un
professor-tutor que ajuda a l’alumnat a comunicar les demandes d’adaptació a la
resta del professorat.
PROFESSORA

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

Prof. Maria Ysàs

93.581.2278

Maria.Ysas@uab.cat

Alumnat becari ÍTACA – Banc de Santander (enllaç)
L’alumnat que és becari del programa Ítaca del Banc de Santander compta amb
un tutor personal durant el desenvolupament dels seus estudis per tal d’orientarlo tant en qüestions acadèmiques com personals.
Programa Tutoresport (enllaç)
Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic adreçat a l’alumnat
esportista matriculat a la UAB i pertanyent als plans ADO (Ajut a l'Esportista
Olímpic/a), DAN (Esportista d'Alt Nivell), ARE (Alt Rendiment Espanyol), ANC
(Alt Nivell Català) i ARC (Alt Rendiment Català), segons els criteris marcats
respectivament pel Consejo Superior de Deportes o per la Secretaria General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
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El professorat que tutoritza l’alumnat esportista està nomenat pel deganat de la
Facultat de Dret i té com a funció facilitar que l’alumnat pugui compaginar la seva
activitat acadèmica i esportiva sense perjudici de cap de les dues.
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Els estudis de grau són, d’una banda, un pas necessari per arribar a uns estudis
universitaris més avançats –de mestratge i de doctorat– i, d’una altra banda,
donen ja accés al món laboral especialitzat. Durant els seus estudis, l’alumnat té
dret a rebre orientació tant per continuar els seus estudis superiors com per
accedir al món laboral.
Sessions de sortides professionals (enllaç)
Durant el curs, tots els graus organitzen una sessió (o diverses) de sortides
professionals relatives a cadascun del graus que s’imparteixen a la Facultat de
Dret. En elles professionals del món del Dret, de les Relacions Laborals i de la
Criminologia expliquen els requisits per accedir a les feines, els processos de
selecció, les habilitats més rellevants o les possibilitats de promoció professional.
Sessions de preparació pel món laboral
Els responsables de Pràcticum de la titulació, conjuntament amb Treball
Campus, organitzen cada curs jornades de preparació pel mercat laboral en la
que es realitzen tallers específics sobre habilitats professionals com la confecció
del currículum, la creació de la marca personal, o els principals nínxols
d’ocupació on trobar feina especialitzada.
Orientació individual
L’alumnat, desprès d’assistir a les sessions col·lectives d’orientació, té dret a
rebre assessorament personal per accedir al món laboral. A aquests efectes,
l’alumnat haurà d’escriure al professorat coordinador del grau especificant el
tipus d’ajuda que voldria. El professorat coordinador l’atendrà personalment o el
derivarà al membre del professorat de la Facultat que li pugui donar millor
orientació.
TUTORIES DELS DELEGATS DE L’ALUMNAT
L’alumnat, a partir dels seus representants (delegats de curs), disposa d’un espai
per comunicar les seves inquietuds col·lectives i discutir-les amb el professorat
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per tal de poder trobar solucions que millorin el seu desenvolupament personal i
acadèmic.
Comissions mixtes (alumnat-professorat) dels graus
Els graus de la Facultat de Dret disposen de Comissions mixtes que integren a
representants del claustre de professorat del grau i els delegats dels diferents
cursos del grau. Aquestes comissions es reuneixen ordinàriament una vegada
per semestre i el seu objectiu és establir un diàleg sobre el funcionament dels
graus i suggerir solucions als problemes detectats per què siguin implementades
pels òrgans corresponents.
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GRADUATS
La Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat de Dret aspiren a que els
seus graduats o Alumni tinguin sempre a la Facultat de Dret de la UAB com un
lloc de referència on trobar ajuda en el decurs de la seva vida.
Alumni UAB (enllaç)
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa del programa institucional Alumni
per tal que els estudiants ja graduats segueixin formant part de la comunitat
universitària amb el seu coneixement professional i vital. L’objectiu consisteix en
esdevenir una gran comunitat de titulades i titulats de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Cartes de recomanació
Els estudiants i graduats per la Facultat de Dret de la UAB poden demanar una
carta de recomanació a coordinadors d’estudi o professorat que, de millor
manera, puguin acreditar els seus mèrits en funció dels estudis superiors o lloc
laboral on es vol accedir. Quan l’alumne sol·licita la carta de recomanació resulta
aconsellable que especifiqui les característiques del programa d’estudis o lloc de
treball al qual vol accedir i que adjunti el seu currículum i expedient acadèmic.
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CALENDARI D’ACTIVITATS CURS 2017-2018
FUTURS ALUMNAT
Visites a Centres

Febrer 2018

Jornades de Portes Obertes

Febrer 2018

Saló de l’Ensenyament

Març 2018

Dia de les Famílies

Maig 2018
ALUMNAT

Sessió de benvinguda

Juliol 2017

Sessió d’acollida

Setembre 2017

Sessions informatives

Octubre-Novembre 2017

Sessions de sortides professionals

Durant tot el curs

Reunions Comissions Mixtes

Novembre 2017 i Abril 2018
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